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إن فللي ذلللكالسفن كثيرة ل تحصى ولهققذا قققال : (( 
باعتبققار السققفن الكققثيرة الققتي تجققري علققىلايللات )) 

البحر, وربما نقول باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده
ركابها في البحر من اليات العظيمة الدالققة علققى كمققال
قققدرة اللققه, ولهققذا يحققدثنا الققذين يققذهبون فققي البحققر
لطصطياد السمك يحدثوننا عن عجائب مما يشاهدون من
السمك بققاختل ف أنواعهققا واختل ف ذواتهققا كققبرا وطصققغرا
 .وشكل مما هو من أعظم آيات الله
(( طصققبارإن في ذلك لايات لكل صبار شللكور ))  
طصيغة مبالغة أي كثير الصبر, شققكور كققثير الشققكر, فمققا
وجه الجمع بين الصبر والشكر ؟ وجهققه ظققاهر لن هققذه
السققفن إن جققرت علققى مققا ينبغققي فوظيفققة النسققان
الشكر, وإن جققرت علققى مققال ينبغققي فققوظيفته الصققبر,
فالصابر والشاكر كلهما سيرى من آيات الله عققز وجققل
في هذه السفن ما يوقن أن الله سققبحانه وتعققالى علققى
 .كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك مما سيراه

" هو المؤمن ايصبر في الشدة وايشكر فلليقال: 
 وقققد يقققال : المققؤمن والكققافر, لكققن الكققافرالرخاء "

يصبر ول يشكر, المؤمن يصبر ويشكر, يصبر في موضع
الصققبر ويشققكر فققي موضققع الشققكر, الكققافر يصققبر فققي
موضع الصبر ويتحمل, ولكن ل يشكر في موضع الشكر
 .وإنما يزداد بطرا وأشرا
 "  (( أو ايللوبقهن  )) عطللف علللى ايسللكن أي 

 هققذا قسققم ثققالث:ايغرقهن بعصف الرايح بأهلهن "
أن(( إن ايشأ ايسكن الرايح وإن ايشلأ ايلوبقهن )) 

 أي بسبب كسققبهم, فمققا هققو(( بما كسبوا ))يغرقهن 
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الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة ؟ المعاطصي, إمققا بققترك
أو ايوبقهن بمللا (( الواجبات وإما بفعققل المحرمققات:

(( وايعفوا عللنقوله :   ))كسبوا وايعفوا عن كثير
ليسققت معطوفققة علققى يسققكن لنققه يفسققدكللثير )) 

المعنققى, إذ يكققون المعنققى إن يشققأ يسققكن أن يوبققق أو
يعفوا عن كثير, وهذا فاسد, ولكن المعنى: يققوبقهن بمققا
كسققبوا, ويعفققوا جملققة اسققتئنافية لكنهققا حققذفت الققواو
للتخفيف, المعنققى أن اللققه تعقالى يعفقوا عققن كققثير مقن

" (( وايعفو عللن كللثير ))الققذنوب فل يعققاقب عليهققا 
 ." منها فل ايغرق أهله
(( وايعلم الذاين ايجادلون في آاياتنا من لهم مللن 

" بالرفع مستأنف قال المؤلف المفسر: محيص ))
والنصب معطوف على تعليللل مقللدر أي غرقلله
 ." لينتقم منهم وايعلم
أول فيها قراءتان: ويعلم، ويعلم, على قراءة الرفع الواو
استئنافية, التقققدير: وهققو يعلققم الققذين يجققادلون, وعلققى
قراءة النصب وجهها المؤلف بأنها معطوفة علققى تعليققل

(( أومقققدر أي: يغرقهققم لينتقققم منهققم ويعلققم, قققال : 
ايوبقهن بما كسبوا وايعفوا عللن كللثير وايعلللم ))
تجد أن الكل م ل يتناسب إل إذا قدر مقا يناسقبه, المققدر
على كل م المؤلف أي: يغرقهم لينتقم منهم, أي: وليعلم
(( الذين يجادلون في آياتنققا مققا لهققم مققن محيققص )) أي

(( وايعلممهرب من العققذاب, المعنققى واضققح, طيققب: 
 القققذين فاعقققلاللللذاين ايجلللادلون فلللي آاياتنلللا ))

 المجادلققة هققي المنققاظرة(( ايجادلون فللي آاياتنللا ))
والمخاطصمة مأخوذة من الجدل وهو الفتل, يقققال: جققدل
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الحبل أي فتله, وسققمي المنققاظر مجققادل لن كققل واحققد
من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجة الخر, هققذا

(( فيوالمخاطصققمة؛  أطصققل المجادلققة, وهققي المنازعققة
 ليثبتوا الباطققل ويبطلققوا الحققق, تأمققل مجادلققةآاياتنا ))

المشققركين للنبيققاء مققا قصققدهم ؟ إبطققال الحققق الققذي
جققاءت بققه الرسققل وإثبققات الباطققل الققذي هققم عليققه؛

 مققا(( ايجادلون في آاياتنا ما لهم مللن محيللص ))
لهققم: مققا نافيققة, ول يصققح أن تكققون هنققا حجازيققة لعققد م
الترتيب حيث قد م الخققبر, إذا مققا نفيهققا مجققرد ل تعمققل,
ومحيققص: مبتققدأ مققؤخر دخلققت عليققه مققن الزائققدة,

" (( ملللا لهلللم ملللنوالمحيقققص المهقققرب؛ ققققال : 
محيللص )) مهللرب مللن العللذاب, وجملللة النفللي
سدت مسد مفعولي ايهرب والنفللي معلللق عللن

 هققذا جققواب سققؤال مقققدر وهققو أيققن مفعققولالعمل "
يعلم ؟ لن يعلم من أفعال القلوب التي تنصققب المبتققدأ
ن والخبر, يعني أنها من أخوات ظن تنصب مفعقولين, أي
المفعولن ؟ يقول المؤلف رحمه الله : إن عملها معلققق
الن, معلقققق بقققالنفي, فجملقققة النفقققي سقققدت مسقققد
المفعققولين, وهققذا يعلققم مققن درس النحققو لن أفعققال
القلوب: إما أن تعمل, وإما أن تعلق, وإما أن تلغققى, إذا
ألغيت بطل عملها في المحل واللفظ, وإذا علقققت بقققي
عملها في المحل دون اللفظ, وإذا عملت عملت باللفظ
  .والمحل
فققي هققذه اليققة الكريمققة فوائققد منهققا : التهديققد بققإغراق

 وقققد علمتققم قبققل(( أو ايوبقهن ))السققفن لقققوله : 
قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلثة أقسا م:
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ريح مناسبة طيبة, وريح عاطصققفة مققدمرة مغرقققة, وريققح
 .ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر الماء
. فمن فوائدها : التهديد بإغراق السفن بالمعاطصي
ومن فوائد اليققة : التحققذير مققن المعاطصققي وأنهققا سققبب

(( بما كسبواللعقوبات لقوله :   )).
ومن فوائد الية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعفققوا 
عققن كققثير مققن السققيئات فل يعققاقب عليهققا لقققوله : ((

 يعنققي حققتى مققع إغققراق السققفنوايعفوا عن كثير ))
. يعفوا الله تبارك وتعالى عن كثير
ومن فوائد الية الكريمققة : تهديققد أولئققك العصققاة بققأنهم

ايعلمليس لهم مهرب مققن اللققه عققز وجققل لقققوله : (( 
 .(( الذاين ايجادلون في آاياتنا
ومنهققا ذ م المجادلققة لبطققال الحققق تؤخققذ مققن قققوله: ((

أما المجادلققة لثبققات الحقققوايعلم الذي ايجادلون )) 
فإنها واجبة حيث كان النسان يجيدها ويحسنها قال الله

(( وجللادلهم بللالتي هللي أحسللن )) تبارك وتعالى:
(( ول تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي وقال تعالى :

فالمجادلققة هي أحسن إل الذاين ظلمللوا منهللم ))
لثبقات الحقق وإبطقال الباطققل واجبقة, لكقن بشقرط أن
يكون عند النسان علم بما يجادل به, فققإن لققم يكققن لققه
ادل لثبقات الحقق علققم فقالواجب أل يجقادل, لنقه إذا ج
بدون علم فقد تنعكققس القضققية عليققه, يققورد عليققه مققن
الشبهات ما ل يستطيع دفعققه وحينئققذ ينقطققع, وانقطققاع
المجادل بالحق ليس ضرره علققى نفسققه, بققل هققو علققى
 .نفسه وعلى الحق الذي يجادل من أجل إثباته
وهل المجادلة تحصققل بققالغريزة أو بققالمران ؟ الجققواب:
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بهما كليهما, قد يعطي الله سبحانه وتعالى النسان قوة
حجة وقريحة وسرعة إجابة, وهققذا مققن اللققه عققز وجققل,
وقد يكون قليل من هذه الناحية في أطصققل خلقتققه ولكققن
مع المجادلة يتمرن, ولهذا كان بعض أهل العلققم إذا أراد
أن يحرر مسألة ويثبتها فرض نفسه مققع مجققادل, فيققورد
على نفسه إشكال ثم يجيب عنه, ثققم إشققكال ثققم يجيققب
 .عنه حتى يتمرن على المجادلة
ويققذكر أن عاميققا يجققادله نصققراني يقققول لققه: أنتققم أيهققا
المسلمون ظلمة قققال: بمققا ؟ قققال: لنكققم تجيققزون أن
تتزوجوا منا ول تجيققزون أن نققتزوج منكققم, إذا جققاء هققذا
اليققراد علققى شققخص ل يعققر ف المجادلققة قققال: طصققحيح,
فقال العامي: إننا نؤمن برسولكم ول تؤمنون برسققولنا,
آمنققوا برسققولنا نزوجكققم, وهققذه حجققة طصققحيحة أو ل ؟
طصحيحة ل شك, فإذا كانت طصحيحة من عامي كققان هققذا
دليل على أن المجادلققة تكققون غريققزة وتكققون بققالمراس
. والتمرن
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن ل مفر لمن حاد اللققه

وايعلللم الللذاين(( : ورسققوله مققن عقوبققة اللققه لقققوله
مققن  ))ايجادلون في آاياتنا مللا لهللم مللن محيللص

المعلققو م أن يعلققم تنصققب مفعققولين, فققأين مفعولهققا ؟
مققاذا يسققمى ؟  ))؛مللا لهللم مللن محيلص ((جملققة: 

يسمى تعليقا, وذكرنا لكم أن ظن وأخواتها تكون عاملققة
 .ومعلقة وملغاة

((وايعلم الذاين ايجادلون في آاياتنا ))طيب قوله : 
هل هذا مدح أو ذ م ؟ ذ م, طيب كيف يكون ذما وقد أمر
الله بمجادلة أهل الكتققاب ؟ إذا نقققول المجادلققة لظهققار

5



6

الحق وبيانه مأمور بها, والمجادلة التي للعكققس لبطققال
, تما مالحق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد . 

. ثم قال الله تبارك وتعالى
ةة : ((القارئ ييللا يح لل عع ا يتللا يم يف ٍءء  لي يشلل لن  ةملل لم  عت ةتي عأو يما  يف  

عنللوا يم ين آ ةذاي لللل ةل يقللى  لب يأ يو رر  ليلل يخ ةه  لللل يد ال لنلل ةع يمللا  يو ييا  لن دد ال
ين )) علو لك يو يت ياي لم  ةه بب ير يلى  يع 36[الشورى:يو ] .

(( وما أوتيتللم مللن : قول الله تبارك وتعالى : الشيخ
(( يعني أي شيء أو تيتموه من زخار ف الدنيا شيء ))

 الفققاء(( فمتللاع )) قققوله : فمتاع الحياة الللدنيا ))
(( فما أوتيتللم مللنرابطة لجواب الشرط وهو قوله: 

 لن مققا هنققا شققرطية, ومققن شققيء بيققان لهققا,شيء ))
وجملة فمتاع هذه جواب الشرط, وعلى هذا فنقول: إن
متققاع خققبر لمبتققدأ محققذو ف والتقققدير فهققو متققاع الحيققاة
 .الدنيا
قال: " ايتمتع فيها ثللم ايللزول (( ومللا عنللد الللله

إلى آخره, مققا هنققاخير وأبقى للذاين آمنوا ... )) " 
اسقققم موطصقققول بمعنقققى القققذي, وخيقققر خقققبر المبتقققدأ,

 فوطصفه الله بوطصفين مهمين جققدا, الول:(( وأبقى ))
أنه خير والثاني: أنه أبقى, لن ما فققي الققدنيا فهققو متققاع
زائل منغص ل يكاد يمر بك أسبوع إل وجققدت التنغيققص,
 : وهذا على حد قول الشاعر
فيوم علينا وايوم لنا    وايوم نساء وايوم نسر "
" 
أما الخرة فهي خير محققض ليققس فيققه شققر, وأيضققا هققو
أبقى يعني أدو م, متاع الدنيا قليققل يققزول سققريعا بخل ف

 آمنوا بإيش ؟(( للذاين آمنوا ))ما عند الله عز وجل؛ 
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بكل ما يجب اليمان به, وقد سققأل جبريققل النققبي طصققلى
( الايمللان أنالله عليه وسلم عن اليمققان فقققال لققه: 

تؤمن بالله وملكئكته وكتبه ورسله واليوم الخر
 إذا آمنوا بما يجب اليمان بققه,والقدر خيره وشره )

(( وعلللى ربهللمهققذه العبققارة لتشققمل كققل شققيء, 
(( قد م المعمول لفادة الحصر والعناية به ايتوكلون ))

 الققرب هققو الخققالق المالققكوعلى ربهم ايتوكلون ))
المدبر, يتوكلققون: أي يعتمققدون ويفوضققون أمرهققم إليققه

" صلدقتبارك وتعالى, والتوكققل فسققره بعضققهم بققأنه: 
العتمللاد علللى الللله فللي جلللب المنللافع ودفللع

 طصققدقالمضار مع الثقللة بللالله تبللارك وتعللالى "
العتماد على اللققه يعنققي: أن تعتمققد علققى اللققه اعتمققادا
طصادقا ل تلتفت لسواه, في جلب المنافع ودفققع المضققار
مع الثقة بالله عز وجل يعني: تعتمد عليه عز وجل وأنت
واثق بأنه حسبك وسققيعينك؛ والتوكققل علققى اللققه نصققف

(( إايللاك نعبللد وإايللاكالققدين كمققا قققال عققز وجققل : 
 إذ ل يمكققن للنسققان أن يققأتي بشققرائعنسللتعين ))

السل م إل بالتوكل على الله والعتماد عليه, انظققر إلققى
 وإلققى قققوله:(( إاياك نعبد وإاياك نستعين ))قوله : 

 تجد أن الله تعققالى قسققم(( فاعبده وتوكل عليه ))
  .الدين إلى قسمين: عبادة واستعانة
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الللدنيا )) ))

" الخطقققاب يققققول المفسقققر: (( فملللا أوتيتلللم ))
للمؤمنين وغيرهللم (( مللن شلليء )) مللن أثللاث

, قققوله:الللدنيا (( فمتللاع الحيللاة الللدنيا ... )) "
هققذه:( مللن )  ... (( فمللا أوتيتللم مللن شلليء ))
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 زائدة لبيان العمو م، أي:(( فما أوتيتم من شيء ))
أي شيء تؤتونه من أمور الدنيا فإنه متاع الحيققاة الققدنيا,

طصحيح, لن" الخطاب للمؤمنين وغيرهم " وقوله: 
هذا يخاطب به المؤمن والكافر, المققؤمن يتمتققع بالققدنيا,
ولكنهم يتمتعقون كمققا تتمتقع النعقا م والنققار مثقوى لهقم,
والمؤمن يتمتع بالدنيا ولكنه إذا قا م بعمققل الخققرة طصققار
 .نعيمه في الدنيا والخرة
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا )) )) "

 هققذا هققو الواقققع أن متققاعايتمتع به فيها ثم ايزول "
الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه, يعني: إما هذا وإما هققذا,
لققو قققدر أن النسققان يبقققى غنيققا طصققحيح الجسققم آمققن
المقا م, أليس من الجائز أن يسلب هققذا ؟ بلققى, فيكققون
متاعا قد زال, فإن لم يزل عنه زال النسققان عنققه, مققن

 وماالذي متع أبد البدين ؟ ل يوجد, قال الله تعالى : ((
جعلنللا لبشللر مللن قبلللك الخلللد أفللإن مللت فلله

 مققا(( وما عند الللله خيللر وأبقللى )) الخالدون ))
(( وما عند اللللههذه اسم موطصول مبتدأ, وخير خبره 

خير من متققاع الققدنيا فققي ذاتققه ونققوعهخير وأبقى )) 
وكل متعه, وأبقى أي أدو م, لن متاع الدنيا يزول, فنعيم
الخرة جمع بين الوطصفين: أنه خير, وأنه أبقى؛ فباعتبققار
نوعه وجنسه وأطصنافه هو خير, وباعتبار بقائه هققو أبقققى,
والنسان ل يريد من النعيققم إل هققذا, ل يريققد إل الكمققل
ن ؟ للقذين آمنقوا ن لم والبققى حقتى ل يقزول عنقه, لك
وعلى ربهم يتوكلون, واعلم أن مثل هذه العبققارة وردت
 :على ثلثة أوجه
الوجه الول : أو يخاطب بها الشخص بعينققه فيقققال لققه:
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. إن الخرة خير لك
. والثاني : أن تأتي مقيدة بأوطصا ف محبوبة مطلوبة
 . والثالث: أن تأتي مطلقة

((اسمع قول الله عز وحل لنبيه طصلى الله عليه وسلم: 
 فققالن نشققهد أنوللخرة خير لللك مللن الولللى ))

الخرة للنبي طصلى الله عليه وسلم خير له مققن الولققى,
هذا قيققد بشققخص معيققن, المقيققد بأوطصققا ف كاليققة الققتي

(( وللدار الخلرة خيلر لللذاينمعنا, وكقوله تعققالى: 
.  فهذه مقيدة بأوطصا فاتقوا ))

 بل تؤثرون الحيللاةالثالثة : مطلقة كقوله تعالى : ((
 لكققن هققذا المطلقققالدنيا والخرة خيللر وأبقللى ))

يحمل على المقيد أو يقال هذا باعتبار وطصققفه ل باعتبققار
من يحصل له, فيقققول مققن حيققث الجمققال الخققرة خيققر
وأبقى, أما من حيث التفصيل فيفصققل فققي كققل موضققع
 . بحسبه. نعم

(( فما أوتيتم من شيء ... ))يقول الله عز وجل : 
 .إلى آخره
. في هذه الية فوائد : منها التزهيد في الدنيا وأنها زائلة
ومن فوائدها : إنذار الكفار بأن ما هققم فيققه مققن النعيققم
ليس بشيء بالنسبة لنعيم الخرة. وذكر أهل التاريققخ أن
ابن حجر رحمققه اللققه طصققاحب فتققح البققاري كققان قاضققي
القضاة في مصققر, فمققر ذات يققو م برجققل يهققودي زيققات
يعني يعمل في الزيت كل ثيابه وسخة وأوانيه وفي تعب
شديد, فمر ابن حجر العسقلني رحمه الله وهقو قاضقي
القضاة مر بمركبه تجره الخيققول أو البغققال وفققي أبهققة,

( إنفأوقفه اليهودي وقال: ما تقولون في قول نبيكم: 
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 كيف يتفق هذاالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )
مع الحال التي نحن عليها الن ؟ أنت مققؤمن وفققي هققذا
النعيم, واليهودي يهودي وفي هذا العنققاء والتعققب, كيققف
يتفق ؟ فأجابه الحافظ ابقن حجقر بجقواب علقى البديهقة
فقققال : مققا أنققا فيققه مققن النعيققم بالنسققبة لنعيققم الخققرة
سجن, لن الخرة خير وهذا ليس بشيء, وأنت بما أنت
ن العنقاء بالنسقبة لعقذاب النقار فققي جنقة, فققال فيقه م
اليهودي: أشهد أن ل إله إل الله وأن محمد رسول اللققه؛
آمن على طول لن هذا دخل عقله وأن ما قاله الرسول
حق, الدنيا مهما كانت فهققي بالنسققبة للخققرة سققجن مققا
هي شيء, ولكققن الققدنيا مهمققا كققانت مققن الضققيق فهققي
 .بالنسبة للنار جنة
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن حياتنا هذه دنيققا, دنيققا
من الدنو أي القرب أو من الدناءة أي الخسة والحقارة,
تشمل المعنيين جميعقا, فهققي قريبققة لنهقا سققابقة علقى
الخرة, من حين يولد النسان وهو فيهققا, وهققو دنيئققة أي
حقيرة بالنسبة للخرة, إذن دنيا مققؤنث أدون, وهققي إمققا
. من الدنو وإما من الدناءة والحقارة, ففيها تحقير الدنيا
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن ما عند الله خيققر مققن

: (( ومللا عنللد الللله خيللرالقققدنيا بأجمعهقققا لققققوله 
 إذا فيققه التزهيققد فققي الققدنيا والققترغيب فققيوأبقى ))

. الخرة
من فوائد الية الكريمة: الثناء على من جمع بين اليمان

 للللذاين آمنللوا وعلللى ربهللموالتوكققل لقققوله : ((
. (( ايتوكلون
من فوائدها : أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به, وجققه
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الدللة ؟ تقديم المعمول, هذا دليققل وجققوب إفققراد اللققه
به, وأما الدليل على أنه عباده فلن الله تعالى ذكره في
. مقا م الثناء ول ثناء إل في عبادة
ومققن فوائققد اليققة الكريمققة : فضققيلة الجمققع بيققن هققذه
الصققفات المققذكورة, لن كققل طصققفة منهققا طصققفة مققدح ل
شققك, لكققن اجتماعهققا يكققون أكمققل, أرأيققت لققو وطصققفت
إنسانا بالكر م فقلت فلن كريم أليس مدحا ؟ طيب, إذا
قلت: شجاع انضم الن الكر م إلققى الشققجاعة وانضققما م
الصفتين بعضهما إلى بعض يولد طصفة ثالثققة وهققو جمعققه
بيققن الصققفات, طيققب وهكققذا نقققول فققي كققل الصققفات
. المتعددة : أن جمعها يزيد الموطصو ف بها ثناء, طيب
مققن فوائققد اليققة الكريمققة : وجققوب التوكققل علققى اللققه

 حيققث قققد م: (( وعلللى ربهللم ايتوكلللون ))لقققوله
 .المعمول
فإن قال قائل : أيجوز أن يتوكل على الغيققر فيمققا يقققدر
عليه ؟ الجواب: نعم, ولكن ل يجعل هذا التوكل تفويضققا
يتعلق القلب به, لن هناك فرقا بيققن أن أقققول: يققا فلن
وكلتك تشتري لي كققذا وكققذا, هنققا أعتمققد عليققه لكنققي ل
أفوض المر إليه, بل أنا حين أقول: يا فلن اشققتري لققي
كذا وكذا أعتبر نفسي فققوقه أو دونققه ؟ فققوقه, لنققي أنققا
الن الذي بيدي المر آمره وأنهققاه, لكققن العتمققاد الققذي
هو التفويض المطلق هذا ل يكون إل لله عز وجل, فققإذا
أورد علينا إنسان هذا اليراد الذي ذكرته نقول : الجواب
سققهل التوكيققل فققي الشققيء ل يققدل علققى التفققويض
المطلق, التوكيل على الشققيء ل يتعلققق القلققب بنفققس
المتوكل عليقه, بخل ف التوكققل علققى اللققه, فبهقذا يظهققر
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الفرق. ويقال للنسان الذي وكل غير : إنه ليققس نقاقص
التوكل, بدليل أن الرسول طصلى الله عليققه وسققلم وكققل
علي بن أبي طالب في حجة الوداع أن ينحققر عنققه بقيققة
 .هديه
وكققل عققروة بققن الجعققد أن يشققتري لققه أضققحية, اسققمع
القصة أعطاه النبي طصلى الله عليه وسلم دينققارا وقققال:
اشتري لي به أضحية فاشترى أضققحيتين بققدينار ثققم بققاع
واحدة منهما بدينار, فرجع إلققى النققبي طصققلى اللققه عليققه
وسلم بشاة ودينار, الرسول طصلى الله عليققه وسققلم لققم
ينقصه شيء, ديناره الذي سققلمه لققه رجققع إليققه, وشققاته
التي يريدها حصلت له, فدعا له النققبي طصقلى اللققه عليقه
وسلم بالبركة في بيعه فكان ل يشتري شيئا إل ربح فيه
حتى لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعققوة النققبي طصققلى
الله عليه وسلم, العلماء أخققذوا مققن هققذه القصققة جققواز
التصر ف فققي مققال الغيققر لمصققلحة, لن عققروة تصققر ف
اشترى شاتين وهو مأمور بشاة واحدة, باع واحققدة وهققو
لم يؤمر بالبيع لكن هذا لمصلحة الغير, إل أنققه مققع ذلققك
ه موققو ف علققى إجقازته فلقو أن هقذا المتصقر ف ققال ل
طصاحبه: ل أرضى بهذا التصر ف فققإنه يققرد, لققو علمنققا أن
فلنا يريد أن يققبيع بيتققه قققد عرضققه للققبيع وجققاء شققخص
وبذل فيه مال كثيرا, بذل مثل قيمته مرتين, فجاء رجققل
وتقد م وبققاع, يجققوز أو ل يجققوز ؟ يجققوز لنققي أعققر ف أن
الرجل عاز م على بيع البيع, وهو إذا عز م على بيع البيت
سيكون بيعه بثمن المثل, فإذا جاء إنسان بذل أكثر مققن
قيمة المثل مرتين مثل وتقد م شققخص لققم يوكققل وبققاعه
فالبيع طصحيح, لن هذا تصر ف للغير بمققا يحبققه, لكققن لققو
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فرض أن طصاحب البيت قققال: ل أجيققز هققذا, فحينئققذ يققرد
الققبيع, فيبقققى إشققكال آخققر مققع المشققتري يقققول: أنققا
اشتريت ول علي منك أنت وطصاحبك, والموكل يقول: أنا
لم أرضى, والوكيل يقول: أنا راضي, فما الحققل ؟ الحققل
إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري بأنه وكيققل وأن الققبيت
لفلن ثم قال فلن وهو الموكل: أنا ل أرضى بهققذا الققبيع
فسخ, وإل بقي البيع وضمن الوكيل مققا يطلبققه الموكققل,
 .والله الموفق

: لماذا عبر بالولي مع النصير مققع أن الققولي هققوالطالب
النصير ؟

 : ل, الولي هو الذي يتولى المور وقد ل يسققتطيعالشيخ
المدافعة, والنصير يستطيع أن يدافع, فليققس لهققم ولققي
 .يجلب الخيرات ول نصير يدفع الشرور
... :الطالب

 : الجواب أن هذا لمن أطصيبوا, فيبين لهم أن هققذاالشيخ
بما كسبت أيديهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله, وأما
الطصابة بدون ذنب فهقذه لرفعقة القدرجات, لن الطصقابة
يقابلها الصبر لبد من طصبر عليها, والصبر درجة عاليققة ل
ينالها إل من وفق لها, ول يمكن أن يقال طصابر لمققن لققم
يمسه أذى, ولهذا كان البلء الذي للنبياء مضققاعفا علققى
البلء الذي على غيرهم حتى فققي المققراض فققإن النققبي
طصلى الله عليه وسلم كققان يوعققك كمققا يوعققك الققرجلن
منا, وشدد عليه في الموت عليه الصققلة والسققل م حققتى
يكون آخر حياته على أتم مقامققات الصققبر, أمققا إذا قيققل

 ل,...ذلك في المذنبين فالمراد أن ينتهققوا عققن ذنققوبهم 
هذه ما هي عقوبة من الله عز وجل, خزي يعني ذل, أن
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هؤلء المسيطرين المستكبرين سو ف يعود أمرهم إلققى
.ذل وفي الخرة يعذبون, نعم

(( وايعلم الذاين ايجادلون : في قوله تعالى : الطالب
 هققل المقصققود باليققات هنققا الكونيققة أ مفللي آاياتنللا ))

الشرعية ؟
 : الكونية والشرعية, فالمجادلة بالية الكونيققة أنالشيخ

يقققول لمققاذا قققدر اللققه كققذا ؟ ولمققاذا يقققدر اللققه علققى
الشعب المسلم الحروب والفتن وما أشبه ذلققك ؟ وفققي
الية الشرعية واضح, يقول: لمققا أوجققب اللققه كققذا ولمققا
  .حر م كذا وما أشبه ذلك
... : الطالب

 : نعم المراد بذلك جدال المققراء الققذي يقصققد بققهالشيخ
المغالبة, أما الذي يقصد به إثبققات الحققق فققواجب حققتى

(( فل رفللث ول فسللوق ولقوله تعالى في الحج : 
 هذا الجدال الذي من أجل أن يماري السفهاءجدال ))

 يجققب...أو بغير فائدة, أما لثبات الحق فلبد منه, نعم. 
 .للمجادل لثبات الحق أن تكون نيته إعلء كلمة الله

 : إن شابه شيء من الرياء يبطل ؟الطالب
 : يبطل لكن يجب أن النسققان يققدافع الريققاء أوالشيخ 
يقصد بالرياء أن يعلوا على هذا العدو المجادل بالباطل,
 .هذا ما فيها بأس

 : هققل مققن زائققدة فققي: (( ومققا أوتيتققم مققنالطققالب
شيء )) ؟

 : ل, عدلنا عنها, قلنا: (( وما أوتيتم مققن شققيء ))الشيخ
قلنا: بيانية في الول, ولكققن تققبين أن مققا ليسققت نافيققة,
لكنها زائدة لعمو م النفققي أي: أي شققيء أتيتمققوه فمتققاع
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. الحياة الدنيا
(( واينشر : بالنسققبة لقققوله سققبحانه وتعققالى: الطالب

فسرنا رحمته بالمطر ؟رحمته )) 
. : فسره المؤلفالشيخ

 : فهل يقال في الدعاء, دعاء حين نزول المطققرالطالب
 إنه رحمة ؟

 : ذكرنققا أن كل م المؤلققف قاطصققر, المققراد بنشققرالشققيخ
الرحمة ما يحدث من آثار المطر. نسأل اللققه تعققالى أن
يشققملنا وإيققاكم برحمتققه, وأن يوفقنققا وإيققاكم لمققا يحبققه
  .ويرضى
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